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                                                   Załącznik nr 1 

                                                                       do Uchwały Nr 8/2021 

                                                                                            Kaszubskiego Centrum Sportowo - 

                                                                                  Rekreacyjnego Spółka z o.o.  

                                                                                           w Kościerzynie z dnia 25.11.2021 r. 

                                                                                                                                

Regulamin 

Rzeczy Znalezionych w Kaszubskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym  

w Kościerzynie 
 

I. Postanowienia Ogólne 

       Niniejszy regulamin określa: 

a) zasady przyjmowania, przechowywania, przekazywania do Starosty Kościerskiego 

i wydawania rzeczy znalezionych, 

b) zasady  działań względem rzeczy małowartościowych nieodebranych przez właścicieli 

i nieprzyjętych na przechowanie przez Starostę w Kaszubskim Centrum Sportowo – 

Rekreacyjnym Sp. z o.o. w Kościerzynie zwanym dalej „Kompleksem Rekreacyjnym”. 

 

II. Zasady przyjmowania rzeczy znalezionych 

1. Rzeczy znalezione na terenie Kompleksu Rekreacyjnego należy przekazać pracownikowi 

Strefy Obsługi Klienta. 

2. Strefa Obsługi Klienta prowadzi książkę ewidencji rzeczy znalezionych  (KERZ) zawierającą: 

a) datę i miejsce znalezienia rzeczy, 

b) opis znalezionej rzeczy uwzględniający jej rodzaj i ilość, 

c) miejsce przechowywania rzeczy, 

d) szacunkowe określenie wartości rzeczy (wartościowa – szacunek wartości, 

małowartościowa, bezwartościowa), 

e) dane znalazcy, 

f) określenie właściciela (kobieta, mężczyzna, dziecko, osoba dorosła), 

g) datę wydania rzeczy właścicielowi, 

h) datę przekazania rzeczy do Starosty, 

i) datę odmowy przyjęcia rzeczy przez Starostę, 

j) sposób  likwidacji rzeczy znalezionej, 

k) uwagi. 

3. Przyjęcie rzeczy znalezionej potwierdza się wpisem do ewidencji rzeczy znalezionych, której 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

III. Zasady przechowywania i przekazywania rzeczy znalezionych 

 

1. Pieniądze  rzeczy wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości naukowej, historycznej, 

artystycznej należy wprowadzić do KERZ i przekazać niezwłocznie Staroście Kościerskiemu. 

2. Rzeczy znalezione, na które wymagane jest pozwolenie (broń, amunicja, i inne materiały 

niebezpieczne) oraz dowód osobisty, paszport, karty bankowe należy wprowadzić do 

KERZ i niezwłocznie przekazać najbliższej jednostce Policji. 

3. Rzeczy znalezione w Kompleksie Rekreacyjnym o wartości szacunkowej powyżej 100,00 

złotych, inne niż w punkcie 1 i pkt 2, przekazane Zarządcy obiektu należy wprowadzić do  

 

 

 



 
 

 
 

KERZ i jeżeli w ciągu 3 dni nie zgłosi się osoba uprawniona do ich odbioru należy przekazać 

je Staroście Kościerskiemu. 

4. W razie przyjęcia przez Starostę  rzeczy wymienionych w Rozdz. II ust. 1,2 i 3 wydaje on 

stosowne pokwitowanie na ich przyjęcie.  

5. Rzeczy o wartości szacunkowej do 100,00 złotych należy wprowadzić do KERZ  

i przechowywać przez 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się osoba uprawniona do ich 

odbioru rzeczy są niszczone. 

6. W przypadku znalezienia zwierząt należy powiadomić Straż Miejską w Kościerzynie lub 

najbliższe schronisko dla zwierząt.  

 

7. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana, wzywa się ją 

niezwłocznie do odbioru rzeczy znalezionej: listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

lub za pomocą innych form kontaktu  kiedy są znane. 

 

IV. Zasady wydawania rzeczy znalezionych 

 

1. Pracownik Kompleksu Rekreacyjnego wydając rzecz znalezioną osobie uprawnionej do jej 

odbioru zobowiązany jest do: 

a) sprawdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru rzeczy na podstawie ważnego 

dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 

b) przyjęcia od osoby uprawnionej do odbioru „oświadczenia o zagubieniu  rzeczy” 

z podaniem daty i miejsca utraty oraz szczegółowym opisem rzeczy z podaniem jej 

cech charakterystycznych wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu, 

c) porównania treści złożonego oświadczenia z zapisami w książce ewidencji rzeczy 

znalezionych . 

2. Z czynności związanych z wydaniem rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru sporządza 

się pokwitowanie wydania rzeczy znalezionej zawierającej: 

a) datę sporządzenia pokwitowania, 

b) numer ewidencyjny rzeczy znalezionej, 

c) opis rzeczy znalezionej, 

d) dane osoby uprawniona do odbioru rzeczy znalezionej, 

e) nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej 

znalezioną rzecz, 

f) datę wydania rzeczy znalezionej. 

3. Wzór „pokwitowania wydania rzeczy znalezionej” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

4. W razie zgłoszenia się osoby uprawnionej do odbioru rzeczy po przekazaniu tej rzeczy do 

Starosty informuje się taką osobę o uprawnieniach, sposobie i miejscu odbioru rzeczy od 

Starosty. 

5. W razie zgłoszenia się osoby uprawnionej do odbioru rzeczy małowartościowej do 100 

złotych lub rzeczy  nieprzyjętej przez Starostę po okresie jej przechowywania 30 dni i jej 

utylizacji rzeczy informuje się taką osobę o przepisach prawnych oraz  

o fakcie i sposobie utylizacji bądź  zużycia rzeczy. 

 



 
 

 
 

V. Zasady postępowania z rzeczami małowartościowymi oraz  nieprzyjętymi przez 

Starostę. 

Rzeczy wymienione w Rozdz. III ust. 5 podlegają likwidacji zgodnie z cyt. wyżej zapisem. 

Mogą również zostać przekazane do najbliższego punktu MOPS lub pozostawione   

w dyspozycji Zarządcy Kompleksu.  

 

 



 
 

 
 

 


